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AMB 
TOTA LA 
LLETRA

Durant el mes de març, l’Ajuntament 
portarà a terme la campanya ‘Ripollet, 
a les teves mans’. L’objectiu d’aquesta 
campanya és rendir comptes a tota la 
població de Ripollet sobre les actuaci-
ons dutes a terme per l’Ajuntament du-
rant l’actual mandat, així com justificar 
el perquè de cadascuna.
El lema escollit és una expressió que vol 
reflectir les intencions, els ideals i els 
valors que ens han mogut a dur a terme 
la campanya, com és la voluntat de ser 
transparents, honestos i justificar les 
actuacions municipals davant la ciuta-
dania. Ripollet a les teves mans volem 
que s’identifiqui amb els conceptes de 
transparència, proximitat, cooperació i 
despersonalització política.
La difusió d’aquesta campanya es farà 
a través del web participa.ripollet.cat, 
amb un nou apartat que estarà dispo-
nible ben aviat. En aquest web ja es 
podia trobar totes les polítiques del 
Pla d’Acció Municipal (2016-2019). Les 
xarxes socials de l’Ajuntament (Face-
book, Twitter i Instagram) seran una 
eina indispensable per a rendir comp-
tes a la ciutadania del que s’ha fet i el 
que no durant aquests quatre anys, 
amb la difusió de vídeos explicatius i 
infografies del que s’han considerat 
les claus de mandat. També s’han pre-
vist realitzar, durant el mes de març, 
tres assemblees obertes a la ciutada-
nia, que tindran lloc a diferents barris 
de Ripollet.

Legitimitat i transparència
Amb aquesta campanya es persegueix 
augmentar la legitimitat i credibilitat de 
la Institució, exposar detalladament l’es-
tat d’execució del Pla d’Acció Municipal 
i, alhora, generar espais on la ciutadania 
de Ripollet pugui participar en la valo-
ració de la feina duta a terme per part de 
l’Ajuntament en aquesta legislatura.
La concepció de la rendició de comp-
tes va més enllà de la idea tradicional 
del control extern i posterior exposició 
detallada de despeses i ingressos, confi-
gurant-se mitjançant l’anàlisi de meca-
nismes de transparència, participació i 
avaluació en el marc de les decisions i 
actuacions públiques.

Revisió del Pla d’acció
El Pla d’Acció Municipal de Ripollet 
(2016-2019) té 37 accions i projectes 
amb les seves subaccions corresponents, 
agrupades en 3 àmbits:
 —Justícia Social
—Desenvolupament
—Democràcia
Les darreres setmanes, s’ha realitzat una 
anàlisi sobre l’estat d’execució del Pla 
d’Acció de Municipal per part del govern 
municipal i els caps d’àrea de l’Ajunta-
ment de Ripollet. S’ha fet una revisió ex-
haustiva de cada una de les accions que 
consten al pla municipal i també d’altres 
que, tot i que s’han realitzat, no hi cons-
taven, com és el cas del Pla d’acció dels 
PAE (Polígons d’Activitat Econòmica).
D’aquesta anàlisi es desprèn, quant a les 
accions prioritàries a destacar de totes 
les àrees, la importància que s’ha donat 
a temes de Justícia social, com ara l’ha-
bitatge, els equipaments de secundària, 
la residència de la gent gran o el riu. En 
bona part d’aquestes accions s’han acon-
seguit acords importants, fixant les bases 
per a un futur pròxim, com és el cas de 
la residència o la recuperació de la llera 
del riu. On trobem un alt grau d’exe-

cució és a accions com el nou model de 
Festa Major, la policia de proximitat o 
la millora d’equipaments esportius. Pel 
que fa a Desenvolupament, destaquen 
accions amb un alt percentatge d’execu-
ció, com ara l’atenció a la dependència, 
la millora i foment del transport públic, 
les municipalitzacions o la dinamització 
comercial. El govern municipal també 
ha dedicat esforços durant el mandat, en 
considerar-los punts prioritaris, a la ne-
teja d’espais públics, els plans d’ocupació 
o els controls d’olors. Les noves oficines 
de Drets Socials o la implantació de l’ad-
ministració electrònica són altres fites 
aconseguides, en aquest cas, en l’àmbit 
de Democràcia.

Polítiques + Ciutat!
La major part de les accions que acabem 
d’esmentar conformen les polítiques 
+Ciutat! Es tracta de la vintena d’acci-
ons seleccionades pel mateix equip de 
govern en funció de la seva rellevància.

El govern fa rendició de 
comptes amb la campanya 
‘Ripollet a les teves mans’
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Municipalitzacions
 —Treball multidisciplinar amb les di-

ferents àrees de l’Ajuntament: serveis 
jurídics, educació, serveis municipals, 
serveis econòmics.

—Treball transversal amb la ciutadania. 
Comissions de treball integrades per 
entitats socials, associacions de veïns i 
persones a títol particular.

—Assemblees ciutadanes, xerrades i fò-
rums per explicar experiències d’altres 
ciutats amb la municipalització dels 
serveis públics.

—Creació de l’empresa municipal Gene-
ra, encarregada de gestionar els serveis 
que es municipalitzen.
• Escoles-bressol La Rodeta del Molí i 

La Verema.
• Neteja d’edificis municipals.

Fomentar el transport
públic + Mobilitat
—La nova tarifa metropolitana permet 

pagar 1 única zona entre els municipis 
de l’AMB.

—Per Ripollet passen 9 línies de bus.
—Comptem amb un total de 42 parades 

de bus, totes adaptades.
—Hem aprovat el PMU (Pla Mobilitat 

Urbana), fruït d’un procés participatiu 
amb més de 20 assembles veïnals (23).

—Ripollet compta amb prop de 12 km 
de carril bici.

—Consolidat el servei RBici de lloguer 
gratuït de bicicletes. L’any 2018 va fer 
1.497 préstecs.

—2 punts de càrrega de vehicles elèctrics.
—32 semàfors al municipi, tots adaptats, 

fruit, en la seva majoria, dels pressu-
postos participatius.

 

Festa Major +Cultura
—L’any 2018 va aplegar 46 entitats locals 

i un total de 88 activitats (25 infantils, 
22 musicals -14 d’elles concerts i 8 de 
ball-, 20 populars amb 5 cercaviles, 10 
esportives, 8 d’identitat i memòria his-
tòrica i 7 de cultura popular. 

—26 espais distribuïts per tots els barris 
de la ciutat.

—Dades de participació: 
• 2016 Any Lorca: 50 entitats i 50 ac-

tivitats.
• 2017 Any Clavé: 30 activitats i 25 en-

titats.
• 2018 Any del Llibre: 68 entitats i 140 

activitats.
• 2019 Any de les Arts Escèniques.

—El 2018 va néixer la Xamuskina, en el 
marc de l’Any del Llibre, essent ja 3 les 
figures del nostre patrimoni cultural i 
festiu, juntament amb el Cabraboc i el 
Poll Foll (aposta pel bestiari local i cul-
tura cultural).

—Impuls de la celebració de la diada de 
Sant Jordi. L’any 2018 es van organit-
zar una cinquantena d‘activitats durant 
tot el mes d’abril amb motiu de Sant 
Jordi. El cap de setmana de la diada, la 
plaça de Pere Quart va acollir un gran 
nombre d’activitats, entre elles la fira 
d’entitats, amb la participació d’unes 
60 associacions.

Àrees
Desenvolupament

Justícia Social

Democràcia

Acció
Fomentar transport públic + Mobilitat
Municipalitzacions
Plans d’Ocupació Locals
Controls d’olors
Aigua
Dependència
Dinamització Comercial

Habitatge
Neteja espais públics
Equipaments de secundària
Residència de la gent gran
Recuperar el riu
Processos participatius
Festa Major+Cultura
Millora dels equipaments esportius
Catalogar Patrimoni 
Policia de proximitat

Oficines de Drets Socials
Administració electrònica i carpeta ciutadana
Casal del Pont Vell

Grau d’execució
85%
75%
75%
75%
53%
95%
78%

55%
65%
40%
35%
30%
55%
85%
65%
20%
70%

95%
80%
45%

Claus del mandat
Les claus del mandat són aquelles 6 
accions, escollides entre les polítiques 
+ciutat!, que el govern ha considerat 
més rellevants. D’aquestes és de les 
que s’han elaborat els vídeos i les 
infografies.
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Habitatge
—Creació de l’Oficina municipal d’Ha-

bitatge, integrada en l’àmbit de Justícia 
Social. Servei d’informació i assessora-
ment general en matèria d’habitatge, 
així com la tramitació d’ajuts i assesso-
rament tècnic per a la millora de l’ha-
bitabilitat dels habitatges.

—Des de 2015, que es van tramitar 80 
sol·licituds d’ajust de lloguer, s’ha qua-
druplicat en nombre de demandes ges-
tionades. Durant el passat l’any 2018, 
l’Oficina ha tramitat un total de 387 
ajuts de lloguer, la qual cosa represen-
ta 74 peticions més que l’any anterior. 
D’aquestes peticions, 291 han estat 
acceptades i s’han traduït en 596.358 
euros que rebran les famílies ripolle-
tenques que han tramitat les seves peti-
cions l’any passat.

—El 2016, es va aconseguir que 74 habi-
tatges buits de protecció oficial del bar-
ri Pinetons es posessin en lloguer amb 
opció a compra per part de l’Impsol.

—Aprovada l’adquisició de 6 habitatges 
per posar en marxa el Parc d’habitatge 
social de l’Ajuntament.

—Treball transversal amb els serveis so-
cials, policia local i urbanisme, per co-
nèixer la realitat dels habitatges buits 
de Ripollet.

Residència
—Realització del procés participatiu 

“Pensa en gran”, per treballar en una 
proposta conjunta del que ha de ser el 
futur equipament per a la gent gran de 
Ripollet. Aquest procés reuneix entitats 
del tercer sector, veïns i veïnes a títol 
particular i personal tècnic dels serveis 
socials municipals.

—Comissions de treball amb represen-
tants de 17 entitats relacionades amb la 
gent gran.

—Es van fer 200 enquestes per copsar les 
necessitats el col·lectiu de gent gran.

—Es van fer 4 taules rodones de debat 
sobre els diferents àmbits del projec-
te: urbanístic, assistencial, experiències 
personals i d’empreses del sector, neces-
sitats a cobrir i serveis a prestar, entre 
altres.

—Lliurament del dossier i les conclusions 
finals del procés al Conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generali-
tat, Chakir El Homrani.

—Compromís de signatura d’un conve-
ni de voluntats, entre l’Ajuntament i la 
Generalitat.

—Lliurament a la Conselleria de Treball, 
Afers Socials i Famílies de l’avantpro-
jecte, realitzat pels serveis tècnics mu-
nicipals. La petició és que l’equipament 
compti amb entre 80 i 120 places de re-
sidència, 32 places de centre de dia per 
a gent gran i 15 places d’atenció psico-
geriàtrica.

—8 trobades del Grup Participatiu, amb 
una participació mitjana de 39 parti-
cipants; 10 trobades del Grup Motor; 
201 enquestes d’opinió recollides entre 
els veïns i veïnes de Ripollet i 4 punts 
informatius a peu de carrer avalen el 
procés participatiu.

Escola pública
—Reformulem el mapa educatiu, enfor-

tint el projecte dels 0 als 16 anys al nos-
tre municipi. 

—Ripollet té una oferta actual de:
• 0-3 anys de 119 places. 
• 3-12 anys: 4292 alumnes. 
• 12-16 anys: 1.754. 
• Postobligatòria: 955 alumnes. L’ob-

jectiu és ampliar l’oferta tant de bat-
xillerat com de formació professio-
nal. 

—Les escoles El Martinet i Els Pinetons 
seran institut escola el curs vinent, 
contribuint a esponjar la secundària, 
amb 151 alumnes menys als instituts 
públics el curs 2019-20.

—Els terrenys cedits pel 4t institut acolli-
ran, entre d’altres, l’Escola de música. 
Aquest és un dels serveis públics creats 
aquest mandat, juntament amb les Es-
coles bressol.

—Aquesta legislatura s’ha impulsat el Pla 
Educatiu Local 2017-18, aprovat pel 
Consell Escolar Municipal i el Ple, amb 
13 accions concretes en matèria edu-
cativa.

Les places
a Ripollet

5.540 persones
Segons l’IDESCAT. 2017. Cens municipal

2,37
places concertades

de residència assistida

Amb dades eleborades segons la programació territorial de Serveis Socials
Especialitzats 2008-2012 de la Generalitat de Catalunya

131,29
places concertades

de residència assistida

La Generalitat preveu

Població major de 65 anys,
a l’any 2017

0,62
places concertades

de centre de dia

per cada 100 habitants majors de 65 anys

34,34
places concertades

de centre de dia

A Ripollet li corresponen

Més de 165
places concertades
per a la gent gran


